AKUT OVERNATNING
Hvis du har det dårligt og en telefonsamtale ikke er nok til at hjælpe dig
videre, kan du overnatte på Kildegade 52. Personalet vil ringe tilbage til
dig og aftale, hvornår du kan komme.
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• Du skal selv sørge for transport til og fra Kildegade 52.
• Personalet kan evt. hjælpe dig med at gå ud og købe mad.
• Du skal ikke medbringe dyne og sengelinned.
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Næste morgen skal du tilbage til dit eget hjem, hvor specialvejleder eller
kontaktperson følger op på eventuelle problemstillinger, så du igen kan
være hjemme.
Personalet på Kildegade 52 vil orientere det personale, du plejer at få
støtte fra, om at du har overnattet.
Du kan ikke booke værelset til flere nætter.
Personalet vurderer om akut overnatning er det rette tilbud, eller du skal
guides til anden hjælp.

76 29 73 10

BO DØGN
Kildegade 52
8700 Horsens

Telefon: 76 29 73 10
www.Horsens.dk/BodoegnVoksen
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KILDEGADE 52, 8700 HORSENS
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•

Modtager specialvejledning.

•

Bor i et af kommunes botilbud, som ikke har døgndækning.

•

Kommer i et af kommunens Aktivitets-og Samværstilbud.

•

Ikke kan komme i kontakt med de personer, der plejer at støtte dig.

AKUT TELEFON
Hvordan fungerer det:

Du skal på forhånd have udfyldt
et "akut ark". Sammen med en
medarbejder, der kender dig godt,
beskriver I hvilke akutte problematikker, der kan opstå, og hvad der
erfaringsmæssigt plejer at virke for
dig. Ved opringning bedes du oplyse navn og cpr. nr.

Du kan forvente:

• Samtale med en ansat, der har
viden om sårbare mennesker.
• Personalet kan være optaget af
noget andet. Så bliver du ringet
op, så hurtigt som muligt.
• Efter samtalen bliver der skrevet
besked om din henvendelse til
det personale, som du normalt
får støtte fra.
• Personalet kan ikke tage på
hjemmebesøg/ud af huset.

